
A.

STANoVY sVAzKU oBcĺ

zÁxuoruí Úoł.le o zAKLADArelícľ a SVAZKU oBCí

Zakladatelé svazku obcí

Zakladateli svazku obcí jsou:1.1

il.

2.1.

2.2.

ilt.

3.1.

tv.

4.1.

5.'l

5.3

5.4

(a)

(b)

(c)

(d)

Statutární město Karlovy Vary, lČo: oo2 54 657, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/2't,
PsČ 361 20,
Město Mariánské Lázně, lČo: oo2 54 061, se sĺdlem Mariánské Lázně, Hlavní 47l28. PSČ: 353
01
Město Františkovy Lázně, lČo: oo2 53 936, se sĺdlem Františkovy Lázně, NádraŽní 208/5, PSČ:
351 01,
Město Luhačovice, lČo: oo2 84 165, se sídlem Nám. 28. řĺjna 543, Luhačovice' PSČ: 763 26.

Název a sídlo

Názvem svazku obcí je: ČesxÉ LÁzNÉ - sALoNY EVRoPY

Sídlem svazku obcíje Moskevská 2035t21, Karlovy Vary, PSC: 361 20.

Doba trvání

Svazek obcí se zakládá na dobu n e u r č i t o u.

Předmět činnosti svazku obcí

Předmětem činnostĺ svazku obcí je :

zajištění realizace procedury přístupu členů svazku obcĺ na Seznam světového dědictvĺ
UNESCO,
zajištění Íinancovánĺ procedury přístupu členů svazku obcĺ na Seznam světového dědictví
UNESCO.

B. MAJETEK sVAzKU oBcí, KTERÝ vxlÁoeĺí oo svAzxu oBcí

V. Vymezení majetku vkládaného do svazku obcí

Statutárnĺ město Karlovy Vary vkládá do svazku obcí peněŽitý majetek ve výši 1o2.23o,- Kč (slovy:
Jednostodvatisĺcedvěstětřicet korun českých).

Město Mariánské Lázně vkládá do svazku obcí peněŽitý majetek ve výši 27.174,- Kč (slovy:
Dvacetsedmtisícjednostosedmdesátčtyři korun českých).

Město Frantĺškovy Lázně vkládá do svazku obcí peněŽitý majetek ve výši 11.276,- (slovy:
Jedenácttisícdvěstěsedmdesátšest korun českých).

Město Luhačovice vkládá do svazku obcí
Jedenácttisícctyřistaosm korun českých).

peněŽitý majetek Ve výši 11.408'- Kč (slovy:

5.5 Členové svazku obcĺ jsou povinni splatit svůj peněżitý vklad nejpozději do devadesáti dnů ode dne
vzniku svazku obcí, a to na bankovní účet zŕizený svazkem obcí.

Majetek vloŽený členy svazku obcí do majetku svazku obcÍ zůstává i nadále v majetku obcí, které jej
vloŽily. Svazek obcí s tímto majetkem disponuje pouze k účelu plněnĺ předmětu činnosti vymezeném
v článku lV. odst' 4.1. těchto stanov. Tento majetek nemůŽe svazek obcí jakkoli zcizil ći zatĺŽit jakýmikoli
právy třetích osob.

(a)

(b)

5.2

5.6



5.8.

5.7

c. oRGÁNY sVAzKU oBcĺ

Vl. Vymezení orgánů svazku obcí

6.1. orgány svazku obcí jsou

valná hromada;
představenstvo:
dozorčí rada'

6.2-

D.

vil.

7.'l

Majetek definovaný v článku V. odst. 5.5. těchto stanov je svazek obcí povinen po celou dobu, kdy trvá
účast obce, která jej do svazku obcĺ vloŽila, evidovat oddéleně od majetku svazku obcĺ.

Člen.svazku obcĺ má právo na vrácenĺ majetku vloŽeného do svazku obcĺ, pokud se se svazkem obcĺ
nedohodne písemně jinak.

(a)
(b)
(c)

Všechny orgány svaku obcĺ avšechny osoby, pověřené svazkem jakoukoliv funkcĺ jsou povinny dbát na
!o' aby nedošlo ke vzniku ztráty. Pokud se prokáŽe, Že kterákoliú osoba pověřená svaikem jäkoukoliv
funkcĺ, nebo členská obec svazku, způsobila ztrálu z hospodařenĺ z nädbalosti nebo úmýslně, má
svazek právo vyŽadovat od nich plnou náhradu takto vzniklé ztráty.

VALNÁ HRoMADA

Působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyššĺm orgánem svazku obcí. Valné hromady svazku obcí jsou povinni se účastnit
členové představenstva a dozorčí rady' Valné hromady se móhou účastnit téŽ další svolavatelem
pozvané osoby, pokud valná hromada svým rozhodnutím jejich účast nevyloučí.

7.2. Valné hromadě přĺslušĺ rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do jejĺ
působnosti. Do výlučné působnosti valné hromady patří:
(a) rozhodování o změně stanov,
(b) volba a odvolání členů představenstva'
(c) volba a odvolání členů dozorčí rady,
(d) schválenĺ řádné nebo mimořádné účetnĺ závěrky a konsolidované účetní závérky a v zákonem

stanovených případech i mezitímnĺ účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělenĺ zisku a rozhodnutí o
úhradě ztráty,
rozhodovánĺ o odměňovánĺ členů představenstva a dozorčí rady,
rozhodnutí o zrušenĺ svazku obcí s likvidacĺ, jmenovánĺ a odvolání likvidátora, včetně určenĺ výše
jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
schvalovánĺ smluv o úvěru či půjčce nebo jiných obdobných smluv, jejichŽ předmětem je hodnota
vyšší neŽ 500.000'_ Kč (slovy: Pětsettisíc korun českých),
schvalování zajištěnĺ závazku svazku obcí nebo třetĺ osoby s hodnotou vyššĺ neŽ 5oo.ooo,- Kč
(slovy: Pětsettisíc korun českých),
určovat celkovou koncepci cinnosti svazku a hlavní zásady jeho hospodaření,
schvalovat rozpocet včetně finančnĺch objemů investic a oprav na běŽný rok i vĺceleté výhledy,
zřizova|fondy svazku a stanovit pravidla pro jejich tvorbu a čerpánĺ,
projednat roční výroční zprávy o stavu majetku svazku ajeho provozovánĺ;
schvalovat organizační strukturu svazku,
projednávat a schvalovat přijetí dalšího člena svazku,
schvalovat nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majetku, sluŽeb a oprav jejichŽ
hodnota přesahuje 50.000,- Kč,
schvalovat nákup, prodej či směnu nemovitého majetku nad částku 5oo.ooo,- Kč (slovy;
Pětsettisíc korun českých) dle odhadnĺ ceny ve znaleckém posudku,
rozhodování o vyloučení člena svazku obcĺ;
rozhodování o dalšĺch záleŽitostech, které valné hromadě svěřuje zákon nebo stanovy'

7.3. Valná hromada si můŽe vyhradit k rozhodování záĺeŽitosti, které jĺ nesvěřuje zákon nebo stanovy

VlIl. Svolávání valné hromady

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti
měsĺců od posledního dne Účetnĺho období'

(e)
(Đ

(s)

(h)

(i)

Ü)
(k)
(t)

(m)
(n)
(o)

(p)

(q)
(0

8.1
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

tx.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

X.

10.1

Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu můŽe svolat ijen jediný člen představenstva,
pokud se představenstvo na jejím svolánĺ bez zbytečného odkladu neusneslo azákon přitom stanoví
povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo nenÍ dlouhodobě schopno śe usnášet.

Valnou hromadu můŽe svolat i dozorčí rada, jestliŽe to vyŽadujĺ zájmy svazku obcí. Na této valné
hromadě navrhuje dozorčí rada potřebná opatření.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:(a) název a sídlo svazku obcí,
(b) místo, datum a hodinu konánívalné hromady'
(c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradnĺ valná hromada,(d) pořad jednání valné hromady.

Pozvánku na valnou hromadu zašle představenstvo všem členům svazku obcí na adresu sídla uvedenou
V seznamu členů svazku obcí nejméně 30 (slovy: Třicet) dnĺ před konánĺm valné hromady a nejméně .15

(slovy: Patnáct) dní před konánĺm náhradnívalné hromady.

Svazek obcí vede seznam členů svazku obcĺ, v němŽ se zapisuje název a sĺdlo člena svazku obcí.

Valná hromada se koná obvykle v sídle svazku obcí, pokud mimořádné skutečnosti nevyŽadujíjinak.

Pořad jednání, organizace a řízení valné hromady

Pořad jednánÍ valné hromady je uveden v pozvánce na valnou hromadu' Na Žádost kteréhokoli člena
svazku obcí představenstvo zařadĺ jimi určenou záleŽitost na pořad jednání valné hromady. Pokud
Žádost-doš]a po uveřejnění poavánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplněńí pořadu
jednánĺ valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valnb hromady způsobem uŕčen1im
zákonem a stanovami pro svolánĺ valné hromady. JestliŽe takové uveřejněnĺ nenĺ-możné, lze záleŽitosti,
které nebyly v pořadu jednání uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, rozhodnout jen aza účasti a se
souhlasem všech členů svazku obcí.

Člen svazku obcĺ se zúčastňuje valné hromady osobně prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho
jménem anebo v zastoupení na základě pĺsemné plné moci. Při registraci na valnou nróma-ou preálozĺ
osoba jednající jménem člena svazku obcĺ listinu osvědčujÍcí, Že osoba jednajĺcĺ jménem člena svazku
obcĺ je oprávněna jeho jménem jednat anebo, Že plnou moc k zastupovanĺ ńa valné hromadě udělila
9s9!a' oprávněná jednat jménem člena svazku obcĺ. Členové svazku obcí se na va|né hromadě zapisují
do listiny přítomných členů svazku obcí.

Valnou hromadu zahajuje představenstvem pověřený člen představenstva, kteý řĺdĺ valnou hromadu aŽ
do doby zvolení jejího předsedy. Valná hromada volĺ svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele
1ápisu a osoby pověřené sčĺtánĺm hlasů. Návrh na členy orgánů valné hromady podává jejĺ svolavatel'
Clen svazku obcĺ či členové svazku obcĺ mohou dát po přednesenĺ návrhu protinávrh na členy orgánů
valné hromady. Nejdřĺve se hlasuje o návrhu svolavatele. Valná hromada o volbě svých orgánů
rozhoduje většinou hlasů přítomných členů svazku obcĺ a hlasuje se aklamací.

o konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje alespoň:(a) název a sídlo svazku obcí,
(b) místo a dobu konání valné hromady,
(c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,(d) popis projednáníjednotlivých bodů programu valné hromady,(e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
(0 obsah protestu člena svazku obcí, člena představenstva nebo člena dozorčĺ rady svazku obcĺ

týkajĺcí se rozhodnutí valné hromady, jestliŽe o to protestujíci poŽádá,

Kzápisu zvalné hromady svazku obcí budou přiloŽeny listiny vrozsahu alespoň návrhů a prohlášení
předloŽených valné hromady k projednání' a listina přítomných na valné hromadě.

Jednání a rozhodování valné hromady

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové svazku obcí mající počet hlasů,
jejichŽ součet je vyšší neŽ 50 % (slovy: Padesát procent) hlasů všech členů svazku obcĺ. KaŽdý člen
svazku obcí má jeden hlas.

Na valné hromadě se hlasuje aklamací' Výsledky hlasovánĺ oznámi valné hromadě její předseda.10.2.
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10.3.

10.4.

xl.

1'ĺ.1

11.2

't 1.3

11.4

xil.

12.1

12.2

xilt.

13.1.

13.2.

13.3.

XIV.

14.1.

(a)
(b)

(c)

KaŽdá valná hromada svazku obcí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných clenů svazku obcí,
a to i náhradní valná hromada, s výjimkou věcĺ, pro které zákon nebo stanovy vyzáou1ĺ většinu vyššĺ.

Ke schválení usnesení valné hromady o:

změně stanov svazku obcí,
schválenĺ povinnosti členů svazku obcĺ uhradit svazku obcí dalšĺ přĺspěvek nad rámec vkladové
povinnosti přijaté dle článku V. těchto stanov,
zrušenĺ svazku obcí s likvidací a schválení návrhu na rozdělenĺ likvidačnĺho zůstatku,

se vyŽaduje souhlas 100% (slovy: Jednosto procent) hlasů všech členů svazku obcí.

PŘEDSTAVENsTVo

Působnost představenstva

Představenstvo je statutárnĺm orgánem svazku obcí, řídí jeho činnost a jedná jeho jménem a
zabezpečuje vedení svazku obcí včetně řádného vedenĺ účetnictvĺ svazku obcí.

Představenstvo rozhoduje o všech záleŽitostech svazku obcí, pokud nejsou obecně závaznými právnĺmi
předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčĺ rady nebó poi<ud si je
v3lná 'hromada nevyhradĺ dle článku Vll. odst. 7.3' těchto stanov. Představenstvo jednou za rok
předkládá řádné valné hromadě konané do šesti měsĺců od poslednĺho dne účetnĺno období zprávu o
činnosti a hospodařenĺ svazku obcĺ a stavu jeho majetku a dále předkládá valné hromadě ke schválenĺ
řádnou, mimořádnou, popř. i mezitĺmní Účetnízávěrku a návrh na vypořádánĺ hospodářského výsledku.

Představenstvo rozhoduje o uzavřenĺ a uzavirá pracovnĺ smlouvu s ředitelem svazku obcí, do jehoŽ
působnosti je oprávněno přenést část svý-ch výkonných pravomocí. Představenstvo rozhoduje o zrušenĺ
pracovnĺho poměru ředitele svazku obcí. Ředitel je ze své činnosti odpovědný představenstvú.

Představenstvo se řĺdĺ zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednánĺ členů předśtavenstva vůči
třetím osobám.

Jednání za představenstvo

Jménem svazku obcí jedná představenstvo, a to tak, Že navenek za něj jedná jménem svazku obcí
kaŽdý člen představenstva samostatně.

Jménem svazku obcí podepisuje předseda představenstva spolu s dalŠĺm členem představenstva nebo
podepisujĺ spolu dva členové představenstva tak, Že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí
připojĺsvůj podpis.

organizace představenstva

Představenstvo se skládá ze čtyř členů volených a odvolávaných valnou hromadou. Členem
představenstva můŽe být pouze ýzická osoba' která je primátorem nebo starostou člena svazku obcí.
Clen představenstva nesmĺ být záŕoveň členem dozorčĺ rady.

Funkčnĺ obdobÍjednotlivých členů představenstva je čtyři roky a opětovná volba člena představenstva je
moŽná.

Představenstvo zvolí většinou hlasů jednoho ze svých členů předsedou.

Zasedání představenstva

Představenstvo zasedá nejméně jednou v kaŽdém kalendářnĺm čtvrtletĺ roku a svolává jej předseda
představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva, a to pĺsemnou pozvánkou, v níŽ
uvede místo, datum a hodinu konánĺ a pořad zasedánĺ. Pozvánka musĺ být členům představenstva
doručena nejméně 7 (slovy: Sedm) kalendářnĺch dnů před zasedánĺm. Pokud s tĺm souhlasĺ všichni
členové představenstva, lze jeho zasedání svolat telefaxem' l v takovém přĺpadě musĺ pozvánka
obsahovat výše uvedené náleŽitosti. Shora stanovené podmĺnky pro svolánĺ zasedání představenstva
nenĺ třeba dodrŽet v přÍpadě, že s tím všichni členové představenstva vysloví na daném zasedánĺ

E.
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14.2.

14.3.

14.4.

souhlas' Předseda je povinen svolat zasedánĺ představenstva vŽdy, poŽádá-li o to někteý z č|enů
představenstva nebo dozorčí rada'

Jednání představenstva se můŽe zÚčastnit člen dozorčí rady, jestliŽe o to dozorčí rada poŽádá'

Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. K platnosti
rozh.odnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů předstaúenstva. Při hlasování
představenstva mákażdý jeho člen jeden hlas.
o průběhu zasedání a o rozhodnutĺch představenstva se pořizuje zápis podepsaný předsedou
představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednánĺ představensiva músĺ býi jmenovitě uvédeni členové
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesenĺm představenstva nebo se zdrŽeli hlasovánĺ.
Pokud nenĺ prokázáno něco jiného, platĺ, Že neuvedenĺ členové hlasovali pro přijetĺ usnesenĺ.

DozoRčí RADA

Postavení dozorčí rady

Dozorčĺ rada, jako kontrolnĺ orgán, dohlĺŽí na výkon působnosti představenstva a uskutečňování
činnosti svazku obcí.

E.

xv.

15.í

16.1

17.1

't6.3.

16.4.

15'2. Dozorčĺ rada:

dohlíŽĺ na výkon působnosti představenstva,
dohlíŽí na uskutečňování činnosti svazku obcí,
přezkoumává řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitĺmní účetnĺ závěrku,
přezkoumává návrh na rozdělenĺ zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádřenĺ valné
hromadě,
svolává valnou hromadu, jestliŽe to vyŽadujĺ zájmy svazku obcí' a na valné hromadě navrhuje
potřebná opatření'

xvl. organizace dozorěí rady

16.2

Dozorčí rada se skládá ze čtyř členů a volených a odvolávaných valnou hľomadou' opětovná volba je
moŽná

Člen dozorči rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou jednat jménem
svazku obcí. Clenem dozorčí rady můŽe být pouze ýzická osoba' která dosáhla věku 18 let, která je plně
způsobilá k právnĺm úkonům, která je bezúhonná ve smyslu Živnostenského zákona.

Členové dozorčĺ rady jsou voleni z řad osob, které majĺ potřebné znalosti a zkušenosti.

Funkční období jednotlivých členů dozorčĺ rady je čtyři roky a opětovná volba člena dozorčĺ rady je
moŽná'

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

XVll. Zasedání dozorčí rady

Dozorčĺ rada se scházĺ podle potřeby minimálně jednou ročně. Zasedánĺ svolává předseda dozorčí rady
písemnou pozvánkou' Zasedánĺ dozorčĺ rady se koná v sídle svazku obcí, ledaŽe by se dozorčí rada
usnesla na svém předchozím zasedání jinak' Pozvánka na zasedání dozorčĺ rady musí obsahovat dobu
a místo konánĺ a musí být doručena clenům dozorčĺ rady nejpozději 7 (slovy: Sedm) dnĺ před konánĺm
zasedání dozorčĺ rady. Pokud s tĺm souhlasí všichni členové dozorčĺ rady, lze její zasedání svolat
telefaxem. l v takovém přĺpadě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náleŽitosti' Shora
stanovené podmínky pro svolání zasedánÍ dozorčĺ rady nenĺ třeba dodrŽet v přĺpadě, Že s tím všichni
členové dozorčĺ rady vysloví na daném zasedánĺ souhlas' Dozorčĺ rada je schopna rozhodovat je_li
přĺtomna většina všech členů dozorčĺ rady. KaŽdý člen dozorčĺ rady má jeden hlas. Dozorčí rada
rozhoduje na zákĺadě souhlasu většiny hlasů svých členů. o zasedánĺ dozorčí rady se pořizuje zápis
podepsaný jejím předsedou a zapisovatelem. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliŽe
tito o to požádají'
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D.

XVIII

18.1.

18.2

18.3

E.

xlx.

19.1

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(Đ

(g)
(h)
(D

Ü)
(k)

zDRoJE pŘí.lmŮ svnzru ogcí

Vymezení zdrojů příjmů svazku obcí

Zdroje příjmů svazku obcĺ tvoří zejména:

vklady členů svazku obcí;
přĺspěvky členů svazku obcĺ na vypořádání ztráty ;

přĺspěvky a dotace členů svazku obcí;
příspěvky a dotace od státu, kĘů a obcí;
přĺjmy z finančnÍch operacĺ;
úvěry a půjčky poskytované třetími osobami;
státnĺ dotační tituly a granty;
zahraničnĺ dotační tituly a granty;
účelová sdruŽenÍ prostředků;
př'ljmy z prodeje majetku;
dary od fyzických či právnických osob.

Svazek obcĺ je oprávněn bez jakéhokoli omezenĺ disponovat s majetkem svazku obcí, který nabyl
v rámci své činnosti, s ýimkou majetku, kteý by| do svazku obcĺ vloŽen členy svazku obcĺ dle článku Ý.
těchto stanov.

Finanční majetek svazku obcí je veden na zvláštním Účtu zřĺzeném u banky.

PRÁVA A PoVlNNosrí cleľÜ sVAzKÜ oBcí

Práva členů svazku obcí

KaŽdý člen svazku obcĺ má práva vyplývajĺ mu ze stanov a obecně závazných právnĺch předpisů,
zejména:

kontrolovat činnost svazku obcí;
vykonávat hlasovací práva na valné hromadě svazku obcĺ, kdy kaŽdý člen svazku má jeden hlas;
navrhovat změnu stanov svazku obcí;
ukončit členstvĺ ve svazku obcí;
navrhovat členy orgánů svazku obcí;
prostřednictvĺm svých zástupců v orgánech svazku se podílejí na řĺzenĺ a chodu svazku dle
ustanovení těchto stanov;
využívat majetku svazku obcí'

Členství ve svazku obcĺ nijak neomezuje členy svazku obcĺ nrjak neomezuje právo členů svazku obcí
vstupovat do jiných právnických osob, a to včetně svazků obcĺ.

x. Povinnosti členů svazku obcĺ

20.1 KaŽdý člen svazku obcĺ má povinnosti vyplývajĺ mu ze stanov a obecně závazných právnĺch předpisů,
zejména:

(a) řádně a včas splatit vklad do svazku obcí;
(b) řádně a včas uhradit mimořádný příspěvek na úhradu ztráty svazku obcÍ;
(c) zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým termín konání valné hromady svazku obcĺ, návrh

rozpočtu svazku obcí a závěrečný účet svazku obcĺ;
(d) dodrŽovat stanovy svazku obcí.

20.2. V přĺpadě prodlení kteréhokoli člena svazku obcĺ s plněním jeho peněŽitých závazkü vůči svazku obcĺje
tento povinen uhradit společně s jistinou závazku také úrok z prodlenĺ ve výši stanovené nařízením vlády
č. 14211994 sb.

Členové svazku neodpovídajĺ za závazky svazku obcí, pokud se písemně nedohodnou jinak nebo |inak
nestanovĺ obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(Đ

(s)

19.2.

20.3.
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F.

xx!.

2't.1

21.2.

21.3.

G.

xxil.

22j.

22.2.

xxlil.

23j.

23.2.

23.3.

23.4

XXIV.

24.1.

zPÜsoB RoZDĚLENĺ zlsKu A PoDíL cleruÜ ľĺ ÚnnnoĚ zrnÁrv svlzxu oecí
Rozdělení zisku a úhrada ztráty

V případě' Že svazek vývořĺ svou činnostĺ zisk, pak tento zisk se nerozděluje mezi členy svazku obcĺ a
bude uŽit na Úhradu činnosti svazku obcí a na rozvoj jeho majetku, přĺpadně na Úhrady zirát svazku obcí
z minulých období.

V případě' Že svazek vytvořĺ svou činnosti zlrátu, pak tato ztráta bude hrazena z finančnĺch rezerv
svazku obcí. V přĺpadě vyčerpánĺ finančnĺch rezerv svazku obcĺ bude ztráta svazku obcĺ vypořádána
mimořádným příspěvkem členů svazku obcĺ.

KaŽdý člen svazku obcí uhradĺ formou mimořádného příspěvku na něj připadajícĺ podĺl na ztrátě svazku
obcí nejpozději do devadesáti dnů ode dne rozhodnutí valné hromady, kterou bude schválena řádná
účetnĺ závěrka svazku obcí, ze které bude áráta svazku obcí vyplývat, a to na účet svazku obcí určený
svazkem obcí'

člensrví VE sVAzKU oBcí, PoDMíľxv pŘlsroUPENí A VYSToUPENĺ zE sVAzKU oBcí
Přistoupení nových ělenů svazku obcí

K rozšířenĺ svazku o dalšĺho člena svazku obcí je třeba souhlasu všech členů svazku realizovaného
rozhodnutĺm hlasovánĺm člena svazku obce na valné hromadě, a to po předchozĺm schválenĺ
zastupitelstvy města kaŽdého člena svazku obcĺ.

Rozhodování valné hromady o přistoupení dalšĺho člena svazku obcĺ se děje na základě pĺsemné
Žádosti zájemce o vstup do svazku obcĺ.

Vystoupení a vylouěení ze svazku obcí

Člen svazku obcí můŽe ze svazku obcí vystoupit, a to Íormou písemné Žádosti podepsané primátorem
nebo starostou města a řádně doručené svazku obcí. Součástĺ Žádosti o vystoupenĺ ze svazku obcĺ
musí být originál ýpis z usnesení zastupitelstva obce, kterým zastupitelstvo obce schválí vystoupení
konkrétnĺho člena svazku obcĺ ze svazku obcĺ'

Datem zániku členství ve svazku obcí bude v přĺpadě vystoupenĺ člena ze svazku obcí dle článku XXlll.
odst. 23.1. těchto stanov posledníden následujícího kalendářního měsĺce od kalendářnĺho měsíce, kdy
byla svazku obcí doručena řádná Žádost o vystoupení ze svazku obcí.

Člen svazku obcí může být ze svazku obcí vyloučen, pokud závaŽným způsobem porušuje své
povinnosti člena svazku obcí vyplývajícĺ z obecně závazných právních předpisů a/nebo těchto stanov,
ačkoli k jejich plněnĺ bylpísemně vyzván a na moŽnost vyloučenĺ byl písemně upozorněn.

Datem zániku členstvĺ ve svazku obcí bude v případě vyloučenĺ člena ze svazku obcí dle článku XXlll.
odst. 23.3. těchto stanov den, kdy byla členovi svazku obcí doručeno rozhodnutĺ valné hromady svazku
obcĺ o vyloučení člena svazku obcí ze svazku obcí.

Majetkové vypořádání

Při vystoupení člena ze svazku se provede následující majetkové vypořádání:

(a) původní majetek převedený na svazek při vstupu člena svazku do svazku obcĺ bude vypořádán
tak, Že tento majetek bude členovi svazku obcí vrácen, v přĺpadě peněŽních prostředků bez
jakýchkoli úroků;

(b) zhodnocení původnĺho majetku člena svazkem obcĺ bude svazkem obcí vypořádáno v penězích,
a to v hodnotě stanovené znaleckým posudkem vypracovaným na obvyklou cenu.

Při zániku svazku obcíse provede následujĺcĺ majetkové vypořádánĺ:

(a) původní majetek převedený na svazek při vstupu člena svazku do svazku obcí bude vypořádán
tak, Že tento majetek bude členovi svazku obcĺ vrácen, v případě peněŽnĺch prostředků bez
jakýchkoli úroků;

(b) zhodnocení původního majetku člena svazkem obcí bude svazkem obcĺ vypořádáno v penězĺch,
a to v hodnotě stanovené znaleckým posudkem vypracovaným na obvyklou cenu;

24.2
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24.3

H.

xxv

25.1

25.2.

XXVI.

26.1.

t.

xxvil.

27.1.

J.

xxvilt.

28j.

28.2

Zrušení svazku obcí

ZruŠení svazku obcí s likvidacĺ se řídí ustanoveními zákona č.4ol1964 Sb. - občanského zákoníku, ve
znění pozdějšĺch předpisů.

27.2 Svazek obcĺ se zrušuje, pokud počet jeho členů poklesne pod tři členy, a to kdykoli v době trvánĺ svazku
obcí.

27.3 Svazek obcí zaniká dnem ýmazu svazku obcí z registru svazku obcí vedeného přĺslušným krajským
úřadem.

(c) majetek zĺskaný svazkem obcĺ za dobu trvánĺ svazku obcĺ činnostĺ svazku obcĺ bude vypořádán
dle ustanovení $ 70 a násl' zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákonĺku, ve znění pózdějších
předpisů.

Fyzické předánĺ převáděného majetku svazkem obcĺ členovi obcĺ, a to ať jiŽ při vystoupenĺ ze svazku
obcĺ či v přĺpadě zrušenĺ svazku obcí, bude provedeno do tří měsĺců po ońi ĺeinnósti vystoupenĺ člena
svazku obcí ze svazku obcí, resp. nejpozději ke dni zániku svazku obcí v přĺpadě zrušenĺ svazku obcí.

KoNTRoLA sVAzKU oBcíJEJlcH čleruy

Kontrola svazku obcí členy svazku obcí

KaŽdý člen svazku obcí je oprávněn dát na svůj náklad přezkoumat hospodařenĺ svazku obcĺ auditorem,
pokud nesouhlasí s výsledkem přezkoumánÍ, které nechal vypracovat svazek obcí. Výsledek
přezkoumání hospodaření pak předloŽí valné hromadě svazku obcĺ k projednání.

KaŽdý člen svazku obcí je oprávněn, po předchozím písemném oznámenĺ provedeném alespoň 30
(slovy: Třicet ) dnů předem, prostřednictvím advokáta či daňového poradce nahiĺŽet do účetnictvĺ svazku
obcí.

Kontrola svazku obcí občany členských obcí

občané obcí, které jsou členy svazku obcĺ, jsou oprávněni provádět kontrolu činnosti svazku obcĺ
následujícĺmi způsoby:

(a) účastí na zasedánĺ valných hromad svazku obcĺ a/nebo představenstva svazku obcí;(b) podávánĺm pĺsemných návrhů na jednání valné hromady svazku obcĺ a/nebo představenstva
svazku obcí

UKoNcENí sVAzKU oBcí

sPoLEcNÁ A zÁVĚREcnÁ usrłľoveľĺí

Změna stanov

Návrhy na změnu nebo doplněnĺ stanov mohou písemně podávat členové svazku obcĺ, představenstvo a
dozorčí rada. o těchto návzích rozhoduje valná hromada, jíŽ jsou všechny návrhy předkládány
prostřednictvím představenstva, k jejĺmu rozhodnutí je potřeba 1oO o/o (slovy: Jednosto procent procenta)
většina hlasů.

JestliŽe má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov svazku obcí, musĺ pozvánka alespoň
charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musĺ být členům svazku obcĺ
k nahlédnutí v sídle svazku obcí ve lhůtě 30 (slovy: Třicet) dnů před dnem konánĺ příslušné valné
hromady. Každý člen svazku obcí má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své
nebezpečĺ. Na tato práva budou členové svazku obcí upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

JestliŽe člen svazku obcí hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k navrhovaným změnám stanov,
jejichŽ obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit pĺsemné zněnĺ svého návrhu
svazku obcí nejméně pět pracovnĺch dnů přede dnem konánĺ přĺslušné valné hromady. Představenstvo
je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to moŽné, nejméně tři dny před
oznámeným datem konání valné hromady.

28.3
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28.4.

XXIX.

29.1.

XXX.

30.1.

Po schválenĺ změn těchto stanov valnou hromadou zabezpelí představenstvo zpracování nového
úplného znění stanov svazku obcí a předloŽĺ je přĺslušnému krajskému Úřadu, kteý provedl registraci
svazku obcí. Změny stanov nabývají účinnosti ke dni' roy o ńicn rozhodla valná'hromada, pokud
z rozhodnutÍ valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, że nabývaji účinnosti později.

Právní poměry svazku obcí a řešení sporů

Vznik, právnĺ poměry a zánik svazku obcí, jakoŽ i vŠechny právnĺ vztahy vyplývajĺcĺ ze stanov a
pracovně právní i jiné vztahy uvnĺtř svazku obcí, včetně vztahů z nemocensŘenó poJisicnĺ a sociálnĺho
zabezpečenĺ zaměstnanců svazku obcí' se řĺdĺ českými obecně závaznými právními [reopisy.

Výkladové ustanovení

V případě, Že některé ustanovenĺ stanov, ať uŽ vzhledem k platnému právnĺmu řádu nebo k jeho
změnám, se ukáŽe neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovenĺ chybí, zůstávají osĺatnĺ
ustanovení stanov touto skutečnostĺ nedotčena. Na mĺsto dotyčného ustanovenĺ nastufuje bud'
ustanovenĺ příslušného obecně závazného právnĺho předpisu, ktere je svou povahou a účeleń ńejbliŽŠĺ
zamýšlenému účelu stanov nebo nenĺ-li takového ustanovení, żpůsob řešení, jenž je v běŽném
obchodním sĘku obvyklý.

Statutární město Karlovy Vary

Podpĺs:
Podepisující osoba:
Funkce:
Datum:
Místo:

Město Mariánské Lázně

Podpĺs:
Podepisující osoba:
Funkce:
Datum:
Místo:

Město Františkovy Lázné

Podpis:
Podepisující osoba:
Funkce:
Datum:
Místo:

Město Luhaěovice

Podpis:
Podepisující osoba
Funkce:
Datum:
Místo:

Mgr. Petr Kulhánek
primátor
28. srpna 2012
Praha

Zdeněk Král
starosta
28. srpna 2012
Praha

lvo
starosta
28. srpna 2012
Praha
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